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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

َق اْلـُمَتَصاِرَفاِن َقْبَل َقْبِض اْلُكلِّ َأِو اْلَبْعِض َبَطَل اْلَعَقُد فِيَم َفْصٌل: : )َقاَل اْلـُمَصنُِّف  َلـْم  َوَمَتى اْفََتَ

ُ بِالتَّْعينِِي ِِف اْلَعْقِد، َفََل ُتْبَدُل، َوإِْن َوَجَدَها َمْغُصوبَ  َنانرُِي َتَتَعنيَّ َراِهُم َوالدَّ ًة َبَطَل، َوَمِعيَبًة ِمْن ِجنِْسَها ُيْقَبْض، َوالدَّ

، َوَبنْيَ  َبا َبنْيَ اْلـُمْسلِِم َواْلـَحْرِِبِّ ُرُم الرِّ ، َوََيْ [ َأْمَسَك، َأْو َردَّ  (.اْلـُمْسلِِمنَي ُمْطَلًقا؛ ]بَِداِر إِْسََلم  َأْو َحْرب 

 

 .قدقد بالنَّ بيع النَّ  :ف هوصار  والتَّ  ،فصار  م عن التَّ ف يتكلَّ يف هذا الفصل املصنِّ  (،)َفْصٌل  :يخيقول الشَّ 

َ  وَق وا ُس لُ ُخ ْد يَ  نْ أَ  ارَ جَّ الت   عَ نَ مْ أَ  نْ أَ  ُت مْ ُهَ  ْد قَ لَ » :ه قالأنَّ  اب بن اخلطَّ  وقد جاء عن عمر    ىتَّ َح  ةِ افَ الّصِّ

ْ  امَ كَ ْح وا أَ مُ لَّ عَ تَ يَ   .«ِف الّصَّ

املرء إذا  ألنَّ  ؛ام  م  أن يتعلَّ  م  ل  طالب ع   تي يلزم كلَّ الَّ  ،ةف نن ققي  املاالل املممِّ أحكام الّصَّ  وذلك ألنَّ 

 .ه  م  ك  ه يلزنه أن يعرف ح  ف به فإنَّ صار  لتَّ وا ،هذا العقد احتاج إىل

 .بعضمام ببعض   ن  ي  قد  ببيع النَّ  ف هو خاص  صار  التَّ  نَّ إ :والفقماء يقولون

 .ةضَّ ب والف  ه  الذَّ  :عندهم ن  ي  د  ق  واملراق بالنَّ 

 :ف مسائُل صارُ ذي يدخل ِف التَّ عندنا ِف قضية ما الَّ 

 ؟ا أم اله  ة غري  هب والفضَّ   بغري الذَّ ح  ل  هل ي   :وىلاملاألة األ  

 .  هبام غريهاح  ل  وال ي   ،عليمام ة قارصة  العلَّ  إنَّ  :ولذا قالوا ؛ال مل يعرفوا شيئ  نان األوَّ يف الزَّ العلامء 

 ؟ا أم ال إىل غريهامة عن حقيقتمب والفضَّ ه  الذَّ  ل  ق  ن  نعة هل ت  الصَّ  ة أنَّ يف قضيَّ  :انيةاملاألة الثَّ 

قون سالر  ،امة عن أصلمب والفضَّ ه  الذَّ  ل  ق  ن  عة ال ت  نالصَّ  أنَّ  «فصل قبض املبيع واملكيَلت»نعنا يف  نرَّ 

 .نعة تنقلماالصَّ  فإنَّ  ؛األنور املصنوعة

َّ ال   ذلك فإنَّ  عىل وبناء  
 ق  بن   يع  ف إذا ب  يف الّصَّ  تكون قاخلة   ،واملتاجرة به ،هوبيع   ،ىل 

 .نثله د 

َق اْلـُمَتَصاِرَفانِ ) :يخيقول الشَّ  نعنا  ونرَّ  ،دق  ن النَّ م  ث  م  ـن وال  م  العقد بالثَّ  ان يكون حملُّ ذأي اللَّ  (َوَمَتى اْفََتَ

 ؟نم  ث  م  ـن وال  م  نا الفرق بني الثَّ  :«اب البيوعكت»ل يف أوَّ ذلك لكم  وذكرت  - قالام  

الفرق بينمام قخول  أنَّ  :«كتاب البيع»يف  ىل  ع  وذكره القايض أبو ي   ،«ىاملنتم»ذي نشى عليه يف املشمور الَّ 

 ن  م  حد الثَّ أإن كان  :قالف ؛فري إىل التَّ  -كيي  و  وننمم الشُّ -رين بعض املتأخِّ  ]وذهب[ ،الباء
 
ن م  ا فمو الثَّ د  ق  ن   ني 

 .فر  الع   وبعضمم بناه عىل، نم  ذي يكون الثَّ عليه الباء هو الَّ  تنا قخلإنَّ  فوإالَّ  ،اق  ل  ط  ن  
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نن م  فري  بني الثَّ والتَّ  ث م  ـم   .كثرية   ب عليه أشياء  ويرتتَّ  ،فب عليه الّصَّ ويرتتَّ  ،مل  اَّ ب عليه اليرتتَّ  وال 

َق اْلـُمَتَصاِرَفاِن َقْبَل َقْبضِ ) :يقول  .حيحقبل القبض الصَّ  أي   (،َوَمَتى اْفََتَ

 :ب عليه أمرانحيح يَتتَّ القبض الصَّ  ألنَّ 

ل] رس املايض[نعنا يف  ت  ن  تقدَّ و-يف صفته :[ األنر األوَّ  ز  أو بو   ،يكون بتناوله باليد :هت  صف فإنَّ  -]الدَّ
 ه  ن 

 .ون از  و  إن كان ن  

 .ولو طال املجلس ؛ق نن املجلسفرُّ التَّ  لأن يكون قب :وقت القبض عندهم فإنَّ  ؛يف وقته :ايناألنر الثَّ 

 ع  ن  اإلمجاع ن   فذكر أنَّ  ؛راملنذ   عليه ابن   وقد حكى اإلمجاع  
 يَ بِ  اًد يَ »:  بيِّ قول النَّ لعموم  ؛عليه د  ق 

 .«د 

ن ،ل املجلسن يف أوَّ م  يعني كان الثَّ  ،ولو طال ؛قابض املجلسالتَّ  وحملُّ  ،ضقاب  نن التَّ  بدَّ  ا فالإذ   ث م  ـم  يف  وال 

 .حينذاك صحيح   د  ق  الع   فإنَّ  ولو جلس لااعات   ،ه  ر  آخ  

 :فيه مسألتانهذا  (،ْض َقْبَل َقْبِض اْلُكلِّ َأِو اْلَبْعِض َبَطَل اْلَعَقُد فِيَم َلـْم ُيْقبَ )قال: 

القاعدة  فريع عىليفيد التَّ  (،َأِو اْلَبْعِض َبَطَل الَْعَقُد فِيَم َلـْم ُيْقَبْض ) :فقول املصنِّ  أنَّ  :وىل  املاألة األ  

اجلمع  :وهو ،فقةع يف تفري  الصَّ وسُّ التَّ  :نشمور املذهب فإنَّ  ،فقةوهي ناألة تفري  الصَّ  ؛نالاملشمورة عند فقما

 .ونا ال يصحُّ  ،عليه العقد   نا يصحُّ  بني

 (.َبَطَل الَْعَقُد فِيَم َلـْم ُيْقبَْض ) :ولذلك قال ؛فيه فال يصحُّ  ض  ب  ق  ونا مل ي   ،حَّ ص  املعقوق عليه  بعض   ض  ب   ق  فلامَّ 

 «اذَ إِ »و ،«د  يَ ا بِ ًد يَ  انَ ا كَ ذَ إِ » : بيُّ كام قال النَّ  ؛ةحَّ للصِّ  القبض رشط   البطالن هنا ألنَّ  أنَّ  :انيةاملاألة الثَّ 

 .إذا افرتقا نن غري قبض   ل  ط  ب  ي  ف   ،ةحَّ للصِّ  القبض رشط   أنَّ  عىل دلَّ ف ،ةطيَّ يغ الّشَّ نن الصِّ 

 :«دعبْ مُ ـالْ »ح يف كتاب ل  ف  بن ن  اين الدِّ  نة برهانذكر العالَّ  (،َبَطَل اْلَعَقُد ) :فيف قول املصنِّ  :الثةاملاألة الثَّ 

 .النط  طرأ عليه الب   ثمَّ  ،الكون العقد كان صحيح   ؛نوهة   (،َل اْلَعَقُد َبطَ ) :عبارة أنَّ 

 ،«َم هُ نَ يْ بَ  عَ يْ  بَ ََل فَ » :أيب القاسم اخلرقي ح عبارة  ولذا هو قد رجَّ  ،العقد مل ينعقد ابتداء   نَّ أواب والصَّ  :قال

 .ف وجه  عبارة املصنِّ لن كان وإ، راهكذا أش ،ام مل ينعقد ابتداء  وإنَّ  ،لكي يبطل  مل ينعقدأصال   :قال

ُ بِالتَّْعينِِي ِِف اْلَعْقدِ )قال:  َنانرُِي َتتََعنيَّ َراِهُم َوالدَّ راهم وهو الدَّ  ؛ن  ي  د  ق  ا أن يكون نن النَّ املعقوق عليه إنَّ  ،(َوالدَّ

وإن  (،س  أ  ك  ا ال  ذ  ه   ك  ت  ع  ب  ) :عيني بالتَّ مجيع األعيان تتعنيَّ  أنَّ  ا فال شكَّ ه  فإن كان نن غري   ،أو نن غريها ،نانريوالدَّ 

 نيَّ  فمو نتع ،ا بعينهنت صاع  فعيَّ  ،ر  نن ب   آصاع  عندك ،  املعيَّ العقد إالَّ  فال يكون حملُّ  ،نن أنثاله ئة  كان عندك ن

 .فمو نتعنيَّ   ،ا بعينهنت كيا  فعيَّ  ،عندنا يكون عندك أكياس رز   ،زوهكذا يف الرُّ  ،عينيبالتَّ 
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ً  إالَّ  ؛وال يلزم اإلتيان بالبدل ،العقد ينفاخ نة فإنَّ املعيَّ  ه إذا تلفت العني  عيني أنَّ لتَّ ا ب عىليرتتَّ  ا نن  بر

 .اا جديد  فيكون عقد   ،املشرتي

 . بالتعينيراهم تتعنيَّ الدَّ  أنَّ  :أمحد   اإلنام   نشمور نذهب فإنَّ  ؛حيح نن املذهبالصَّ  راهم عىلوكذلك الدَّ 

األوراق  أنَّ ب :راهم إن قيلبالدَّ   ح  ل  ا ي  ومَّ  ،ة عليماف بعض الفروع املبنيَّ ملصنِّ ذلك سيذكر ا عىل وبناء  

 .عيني بالتَّ ة تتعنيَّ قديَّ األوراق النَّ  نَّ فإ فحينئذ   ،ن  ي  د  ق  بالنَّ  ة  ق  ة نلح  جاريَّ التِّ 

 هب    ك  ت  ع  ب  ) :عندنا يقول :وصورة ذلك
 ا  م  اخل   ه  ذ 

 ي  ي ب  ت  الَّ  ة 
 هب   ) :أو (،ك  د 

 ئ  امل   ه  ذ 
 ي  تي ب  الَّ  ة 

 ب عليه أنَّ يرتتَّ  (،ك  د 

 ع  أو إذا مل ي   ،ئة إذا تلفتهذه امل
 .مك املعقوق عليهه نا سلَّ ألنَّ  اك؛ذحين االعقد ال يكون صحيح   بنفاما فإنَّ  عنيال هذه ك  ط 

ُ بِالتَّْعينِيِ  :قوله ىوهذا نعن َنانرُِي َتَتَعنيَّ َراِهُم َوالدَّ  .ور املذهبنشم عىل ()َوالدَّ

 (،اْلَعْقُد )فـ ،تعيني فيما بالَّ مجيع املعاوًات تتعنيَّ  ،يف مجيع عقوق املعاوًةأي   ِِف اْلَعْقِد(،) :فقول املصنِّ 

 ، ينبني عىل ذلك:وق املعاوًاتقالستغراق جلميع علو أ ،هنا للعمد

ُل ) :قال  ب  له أن ي   يعني ال يصحُّ ، (َفََل ُتَبدَّ
 .فقا عليهه نا اتَّ أن يعطي   بدَّ  بل ال ،ا بطل العقد  ل   د  ب  فإن أ   ،ال   د 

 د  ق  ع   ن  ن   نعنا أنَّ  ونرَّ  ، ِّ ح  املال املات   ه يكون نن باب العقد عىلألنَّ  (؛َوإِْن َوَجَدَها َمْغُصوَبًة َبَطَل )قال: 

 .العقد باطل   فإنَّ     ح  ت  ا  ن   نال   عىل

وا لذلك يف لُّ ث  ن   ،راهمب نن جنس الدَّ ي  الع   ولكنَّ  ،راهم نعيبة  الدَّ  لو وجد أنَّ  (،َوَمِعيَبًة ِمْن ِجنِْسَها) :قال

 افيم د  ج  ة و  أو يف الفضَّ  ،هب  بالذَّ يتعلَّ  كيميالي   والبياض هو تغري   ،هب فيه بياض  كأن يكون الذَّ  :هب قالواالذَّ 

، فتحتاج إىل ،فيكون فيما سواق   ،غريُّ لتَّ ام يكون فيما بعض اهبا ربَّ  بعض املواقِّ  ة نع كثرة اختالطفالفضَّ  ،سواق   ل  ق   ص 

 .غري ذلك نن األنورلأو 

 :بني أنرين ريَّ  ه م   ة فإنَّ هب والفضَّ ه إذا كان العيب نن جنس الذَّ فإنَّ  ،فمذا العيب نن جناما

 م  ا أن ي  إنَّ  -1
 .بي  الع   ك  ا 

 .ويأخذ نا عاقده عليما ،هاأو أن يرقَّ  -2

 ف  ر  أن يكون برًا الطَّ  بدَّ  ل الد  املطالبة بالب  ، لد  وال يلزنه أن يطالب بالب  
 
 .اا جديد  د  ق  فيكون ع   ،ني 

 .ه  ل  ث  ه ن  نَّ إ وا:فقال  أيب هريرة  حديث  اة،وهذا ألقوه بحديث املّصَّ 

 د  ج  كام لو و   ؛م إذا كان العيب نن غري جناماك  ال  ف مل يذكر املصنِّ  (،َوَمِعيَبًة ِمْن ِجنِْسَها) :فقول املصنِّ 

 .ونحو ذلك ،فيمام نحاس   ؛ني   ة نغشوش  والفضِّ  ب  ه  الذَّ 

 .ابتداء   ل العقد  ط  ب  ام ي  وإنَّ  ،ه ال يكون هناك خيار  ب نن غري جناما فإنَّ ي  إذا كان الع   :نقول ولكن  
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َبا َبنْيَ اْلـُمْسلِِم َواْلـَحْرِِبِّ ) :يخيقول الشَّ  ُرُم الرِّ  .يف العقوق وال يف املحلِّ  ،صخالشَّ  يفق رَّ ف  فال ي  ، (َوََيْ

 .دِ قْ العَ  وال بمحلِّ  ،د ال بالعاقدقْ العربة بالعَ  أنَّ  ا:نئا القاعدة عند فقهاإذً 

 .عند بعض النابلة وجه  ووافقمم  ، يب حنيفة  أصحاب أ ؛فقماءالخيالف يف ذلك بعض 

 هذه فائدة:

 -نذهب اإلنام أمحد  غري الباقية -الثة جتده يف أحد املذاهب املتبوعة الثَّ  قول   كلُّ بعض النابلة يقول: 

 .ظرنن النَّ  بّشط أن يكون القول له حظ   ؛أمحد   نذهب  يف  ام  ج  فاجعله و  

ىناملبن ا املعايلق به أبو نا تفرَّ  ولذا فإنَّ  ى،بن املنجَّ ا املعايلهذه يقول هبا أبو  ه ألنَّ  ؛ل  ب  ق  ه ال ي  فإنَّ  ه  نن وجو جَّ

 ،اجتماق   نذهب   أمحد   نذهب   أنَّ  ه  رأي   ألنَّ  ؛أمحد   نذهب اإلنام  يف ا ليات وجوه   ىر  خ  أ   ع يف إقخال أقوال  يتوسَّ 

 .ا نن الوجوهم  وج   أن تواف    بدَّ  ا الها فإّنَّ إن مل جتد  و ،األقوال جتدها فيه فكلُّ 

 ع، كان املوًونمامَّ  ،خص كان الشَّ نمامَّ  م  فيحر   احران  العقد فإذا كان  ،دق  العربة بالع   به أنَّ  املجزوم   لكنَّ 

، َوَبنْيَ اْلـُمْسلِِمنَي ُمْطَلًقا) :فقول املصنِّ  ىوهذا نعن َبا َبنْيَ اْلـُمْسلِِم َواْلـَحْرِِبِّ ُرُم الرِّ كان املالمون  سواء   أي   (،َوََيْ

جيري  ابالرِّ  فإنَّ  ؛س بينمم ذلكأو لي ،ة  وأبوَّ  ة  كان املالمون بينمم بنوَّ  أو سواء   ،أو كانوا يف قار إسالم   ،يف قار حرب  

 .وهكذا ،وابنتما ،وابنما واألمِّ  ،بني األب وابنه

 ك  ل  قي  ن  الرَّ  ألنَّ  ة ؛وهذه القيقة ليات ناتثنا ،با بني املالك ورقيقهالرِّ  ي:وه نن ذلك صورة   ىن  ث  ت  ا  ي  ام إنَّ 

 .املعاوًة ىون فيه نعنال يك وحينئذ   ،بينه وبني نفاه ه تعاقد  أنَّ  مآل العقدف ،دهلايِّ 

 

َباُب َبْيِع اأْلُُصوِل َوالثَِّمِر: إَِذا َباَع َداًرا َشَمَل َأْرَضَها، َوبِنَاَءَها، َوَسْقَفَها، َواْلَباَب :) قال املصنِّف

فَّ اْلـَمْسُموَرْيِن، َواْلـَخابَِيَة اْلـَمْدُفوَنَة، ُدونَ  َم، َوالرَّ لَّ ،  اْلـَمنُْصوَب، َوالس  ، َوَحَجر  َما ُهَو ُموَدٌع فِيَها؛ ِمْن َكنْز 

، َوإِْن َباَع َأْرًضا  ، َوِمْفَتاح  ، َوَفْرش  ، َوَبْكَرة ، َوُقْفل  ، َوَدْلو  َشَمَل:  -«بُِحُقوقَِها»َوَلْو َلـْم َيُقْل: -َوُمنَْفِصل  ِمنَْها؛ َكَحْبل 

ي، َغْرَسَها، َوبِنَاَءَها، َوإِْن َكاَن فِيَها َزْرٌع؛  ، َأْو ُيْلَقُط ِمَراًرا، َفُأُصوُلُه لِْلُمْشََتِ ، َفلَِبائِع  ُمَبّقى، َوإِْن َكاَن ُُيَز  ، َوَشِعري  َكرُبٍّ

.) ي َذلَِك َصحَّ َط اْلـُمْشََتِ ِع، َوإِِن اْشََتَ
ْقَطُة الظَّاِهَرَتاِن ِعنَْد اْلَبْيِع لِْلَبائِ ُة َواللَّ  َواْلـَجزَّ

ا ذكر ف ملَّ املصنِّ  ونناسبة ذكره يف هذا املوًع أنَّ  ،امروالثِّ  صولف يف هذا الباب عن بيع األصنِّ م املبدأ يتكلَّ 

د ق  الع   توابع   ن يذكر  أناسب  = م  حمرَّ  د  ق  وهو ع   ،باوهو الرِّ  ؛فونا شابه الّصَّ  ،فوذكر أحكام الّصَّ  ،أحكام البيع
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 ر  ك  فإذا ذ   ،ابعة لهاألجزاء التَّ  بعض ه  ع  ب  ت  ي  ف   األصل   يع  إذا ب   ،وهو األصول ؛آخر   يشء   ه  ع  ب  ت  قد ي   يع  ء إذا ب  الّشَّ  فإنَّ 

 .امروهو الثِّ  ؛ه  ل  اب  ق  ا ي  ن ر  ك  ذ  ناسب أن ي   األصل  

 ،وروالدُّ  ،واملراق باألصل هو األرايض ،ه  ع عليه غري  األصل هو نا يتفرَّ  (،َبْيع اأْلُُصولِ ) :فا قول املصنِّ إذ  

 .ونحو ذلك ،والبااتني ،جروالشَّ 

 ،اونا كان ورق   ،انا كان ثمر   ،لك  ؤ  ونا ال ي   ،لك  ؤ  ويشمل ذلك نا ي   ،جرالشَّ  ه  ج  ت  ن  نا ت   امر فمو كلُّ ا الثِّ وأنَّ  

 .امره يدخل يف عموم الثِّ فإنَّ  ،ا نن غري شجر  رع  زوإن كان  ىبل ويشمل ذلك حتَّ 

 وإالَّ  غلب؛سبيل األ به عىل ىهذا أت (،إَِذا َباَع َداًرا) فقال: ،ألصول يشمله بيع اامَّ ف عم املصنِّ بدأ يتكلَّ  ثمَّ 

 وكلَّ  ،ةا الوصيَّ ويشمل أيض   ،نه  ا الرَّ ويشمل أيض  ، ويشمل كذلك البة ،فق  ويشمل الو   ،م يشمل البيعك  ال   فإنَّ 

 ى.يشمل هذا املعنأجري التَّ  فإنَّ  ؛جريأكذلك التَّ ك، لامل ل  ق  ن   أو نآله إىل ،ل  ق  نا كان فيه ن  

 :القاعدة عند العلمء، ، ... إلخ(إَِذا َباَع َداًرا َشَمَل َأْرَضَها، َوبِنَاَءَها)قال: 

 :ول يدخل فيه ما كان فيه أمرانُص األُ  عَ يْ بَ  أنَّ 

 .افً رْ عُ  هُ مُ اْس  هُ ما شملَ  :لاألمر األوَّ 

 .صل به بمصلحتهما اتَّ  :اينواألمر الثَّ 

 :ني   املناط   ن  ي  ذ  ف ال خترج عن أحد ه  أورقها املصنِّ تي األشياء الَّ  وكلُّ 

 .اف  ر  ا ع  م  اسم   ماا أن يكون اشتملإنَّ  -

 .هبا ملصلحتما صلت  أو اتَّ  -

وهي - م  ك  ار لا ح  إذ الدَّ  ؛وليات األرض والقرار ،ار هو البناءواملراق بالدَّ  (،إَِذا َباَع َداًرا) :يخيقول الشَّ 

 ر  غري حكم األ   -تصارالع
 ر  واأل   ،ور ألشخاص  ن الدُّ تكو قد ،تي تكون حتتماالَّ  ني  ً 

 .ين  ر  ني آلخ  ً 

أي  ،(َوبِنَاَءَها) ،عىل خالف ذلك صَّ ن  نا مل ي   ؛تي حتتماا الَّ م  ً  ر  أ   د  ق  أي شمل الع   (،إَِذا َباَع َداًرا َشَمَل ) :قال

  كلَّ 
 
 ،اب  لا قيمة  نان الاَّ ف يف الزَّ ق  كانت الاُّ  إذ ،ف لهق  وجيعل الاُّ  ،رد  ج  ـ يبني ال  اس قديام  إذ بعض النَّ  ،فيما بناء

ه فيد وج  ي   نكان   ليس كلُّ  هألنَّ  ؛غالية   ف البيوت له قيمة  ق  ذي يكون عىل س  الَّ  ش  ر  الف   أنَّ  قريب   عمد   إىلذكر نيعني 

 اجلدران.ف البيت أغىل نن ق  ذي يف س  ش الَّ ر  فقد يكون قيمة الف   ،اليئة الىص هبذه

ا، باع قارجال   نَّ أفلو   ق  ع  ال   لفظ   ه  ل  م  ش  ه ي  ألنَّ  ؛لب  ق  هذا ال ي   :نقول ،ام  ف  ق  سآخذ س   :وقال ر 
 .د 

وىل األ   الثةالثَّ األقاام  األرض، صل هبا ملصلحةنا اتَّ  م عن كلِّ بدأ يتكلَّ وكذلك  (،َوبِنَاَءَها، َوَسْقَفَها) :قال

 ا. هبا ملصلحتمصال  نتِّ واآلن نا كان  ،ام يشمله االسمفي قاخلة  

 قاعدة
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 كان الباب قديًم  فإنَّ  ا؛ خيتلف عن الباب يف زناننانظر نعي الباب قديام   (،َواْلَباَب اْلـَمنُْصوَب ) :قال

 :نوعان

 .صال  ا نتِّ يكون ننصوب   باب   -1

ً  ي   وباب   -2  .الز  ع وي  و

ً  ذي ي  الَّ  :نثل يضع يف حظرية الغنم قطعة  اس قدبعض النَّ  ،ال يف زناننا اآلن يف حظالر الغنمز  ع وي  و

 .بحلقة البابا ق  لَّ ع  ا ن  ا ننصوب  فمذا ليس باب   ،وخترج ،ياهتدخل نعه الشِّ  هو باب   ،كبرية   خشب  

 وباب  ) ون:ولذلك يقول ،  بحلقة البابأي املعلَّ  ،الباب املنصوب ف هوم عنه املصنِّ ذي يتكلَّ هنا الَّ 

 .بابابعة للفجعلوا اللقة التَّ  (وحلقته ننصوب  

 ر  عىل ع   هذا بناء   ،أم ليس بداخل   هل هو قاخل   ؛ كانوا يذكرون القفلا قديام  ا أيض  طبع  
ل ف  إذ الق   م؛مف 

 ،ل كان ننفصال  نان األوَّ يف الزَّ  ،صال  فكان نتِّ  ،نن الباب جزء   ]القفل[اآلن ،ل عن زناننااألوَّ  نانزَّ ال يفخيتلف 

 .صال  ليس نتِّ 

لَّمَ ) :قال  ىيف زناننا نت ،ا يف اجلدارذي يكون نلصوق  الَّ  ،م امللصوقلَّ والاُّ  ،جر  م الدَّ لَّ مل الاُّ ويش ،(َوالس 

 ؟ام نلصوق  لَّ كون الاُّ ي

 يع. يف البفمذا يكون قاخال   ،ا يف اجلدارفمذا يكون نلصوق   ،طحيف الاَّ  عاقة  

فَّ اْلـَمْسُموَرْينِ ) :قال   .بالبيت ملصلحته صل  ه نتَّ ألنَّ  ؛اأي يكون نلصوق  ، (َوالرَّ

 ، الَّذيف هذاز  باخل   شبيه   ،ل فيه املاءع  ذي جي   وعاء الَّ الاملراق باخلابية هي ، (َواْلـَخابَِيَة اْلـَمْدُفوَنةَ ) :قال

األرض ه إذا كان حتت ألنَّ  ؛قديام   لفوالد   ،ع فيه املاءم  ج  ي  ل   ،ن حتت األرضف  د  ي   كبري   ه وعاء  لكنَّ  ،«ارر  ج  ـال  »ـ: ى بمَّ ا  ي  

وقد جاء يف  ،ع املياه جيعلونه فيكون أكثر  يف وقت مج    ،ظف  ح  ي  ف   ،افيكون نكتون   ،ابنن حوله الرتُّ  ؛ ألنَّهمل يتبخر

  فقد حيتاج املرء إىل ،«ءِ َم ـالْ بِ  يهِ تِ أْ يَ  مٌ ََل غُ  لِ ُج الرَّ  الِ مَ  رْيُ َخ  انِ مَ الزَّ  رِ  خِخ ِِف » :ه قالأنَّ   بيِّ عن النَّ  حديث  
 
جعله في ،ناء

 مِّ ا  بام ن   شبيمة   ،ل حتت األرضع  ا جت   جد   كبرية   أوعية   ، يعنييف نثل هذه اخلوايب الكبرية
 ،«اناتاخلزَّ »ـ: يف زناننا ب يه 

أو نن بعض املواق  ]فري[،ل نن ع  ام جي   وإنَّ  ،ىن  ب  وبعضما ال ي   ،ه قاخل  أنَّ  وهذا ال شكَّ  ،ىن  ب  بعضما ي   اتاناآلن اخلزَّ 

 ،انفيدخل فيه اخلزَّ  ،البيت   أنت بعت   :نقول (،جعله يف أريضأوف أنزعه وس) :وقال جاء شخص   لو ،األخرى

 م  ا ي  وإن كان مَّ 
 .ل نن نكانهم  وحي    ،ه  ن نزع  ك 

 .مصلحة فليات ننهلل صلة  إذا مل تكن نتَّ  ،فوق األرض نرتفعة   انات  لكن هناك خزَّ 

، َوَحَجر  ِمْن كَ  ُدوَن َما ُهَو ُموَدٌع فِيَها) :يقول  .ا للمصلحةع  وق  ليس ن   ،لق  للنَّ  ع  وق  أي ن   (،ُموَدعٌ ) :قوله، (نْز 
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 :ا ما حتت األرضإذً 

 . فيمافليس قاخال   ،قلا للنَّ ع  وق  ا أن يكون ن  إنَّ  -1

 .ه ننماكاخلابية فإنَّ  ة؛ فيما للمصلحونا كان جمعوال   -2

(، ) :قال ، َوَحَجر  (،) ،وغريها ،ة  وفضَّ  ايعني ذهب  ، (َكنْز  ) ]قوله:[ِمْن َكنْز  قد يكون  ،اأيض   ندفون   َوَحَجر 

 ؟نتى يكون لا قيمة   ؛بعض األحجار لا قيمة  

 ليجعلوها نناسبة   ؛نلااء   أو ليات عند بعض البلدان حجارة   ،كبرية   بعض البلدان ليس عندهم حجارة  

 !األحجار لا قيمة   كيف أنَّ اآلن ب ر  غ  ت  ا  قد ت   ،لنان األوَّ يف الزَّ  فمثل هذه الجارة لا قيمة   ،ىح  حن يف الرَّ للطَّ 

 .لا بعض البلدان لكثرة حجارهتا ال قيمة   ،ختتلف البلدان

يف األشياء  ىحتَّ  ؛نة  نعيَّ  واء هبيئة  للشِّ  ة  ا نناسبألّنَّ  ؛بعيد   اس يأيت بالجارة نن نكان  يف وقتنا اآلن بعض النَّ 

 .حايناتتي هي نن باب التَّ الَّ 

بيوتنا  تعرفون ،طحذي يكون يف الاَّ الَّ  ش  ر  الف   ،موا عن الجارة كان ذلك باعتبار وقتمما تكلَّ ا ملَّ إذ  

 .لا قيمتما رب   ت  ع  وت   ،غالية   وبأثامن   ،بعيد   هذه يأتون هبا نن نكان   ،نن حجارة   ش  ر  ف   لا القديمة

 .هذه القيمة ألجل اختالف األزنان ب أنت عدم وجوقر  غ  ت  ا  وقد ت   ،ف له قيمتهذي ذكره املصنِّ ا فمذا الجر الَّ إذ  

، َوَبْكَرة  ) ؛ارنن الدَّ  أي ننفصل   (،َوُمنَْفِصل  ِمنَْها) :يخيقول الشَّ  ، َوَدْلو  تي تكون فوق ة الَّ ر  ك  والب   ،(َكَحْبل 

، َوِمْفَتاح  ) ، قديام  ل كان ننفصال  ف  الق   باعتبار أنَّ  ؛منا عنما قبل قليل  هذا تكلَّ  ،(َوُقْفل  ) ،البئر ما تكون كلُّ ، (َوَفْرش 

 ملاذا؟ ؛ا فيما نعنى املصلحةألّنَّ  ؛هبا قة  نتعلِّ 

 .وال يشملما االسم ،ا ننفصلة  ألّنَّ  ؛تدخل يف البيعال  ،ليات ننما هذه ننفصلة   ألنَّ 

 .العقدصلة هبا فَل تدخل ِف وليست من مصلحتها املتَّ  ،فظ إذا كان ال يشملهااللَّ  أنَّ  :والقاعدة

 .دخل يف العقدهذه األنور ال ت كلُّ ف

ف عن بيع م املصنِّ بدأ يتكلَّ ، (َشَمَل: َغْرَسَها، َوبِنَاَءَها -«بُِحُقوقَِها»َوَلْو َلـْم َيُقْل: -َوإِْن َباَع َأْرًضا )قوله: 

ً  ) :وهنا قال ،اروىل بيع الدَّ األ   ؛األرض  .وسكت (،ابعت أر

َوَلْو َلـْم ) ،أو غري ذلك ،ر  جَّ أو أ   ،ن  ه  أو ر   ،ح  ال  أو ص   ،ص  و  أو أ   ،ف  ق  و  ونثله لو أ   (،َوإِْن َباَع َأْرًضا) :قال

 .سكت بل (،«بُِحُقوقَِها»َيُقْل: 

 ،رع وبني الغرسبني الزَّ  هناك فرق   ،(َوبِنَاَءَها) ،س فيمار  غ  ذي ي  جر الَّ وهو الشَّ ، (َشَمَل: َغْرَسَها) :قال

 .وغريها ،ول  ق  نن ب   ؛فيما ت  ب  ن  ذي ي  بات الَّ رع هو النَّ والزَّ  ،خللنَّ ا :وننه ،جرالغرس الشَّ 

 قاعدة



 

8 

 

ه يأخذ  هبا فإنَّ صال  نا كان نتَّ  كلُّ  ،أو حظالر   ،اكان قار   سواء   ،فيما ي  ن  نا ب   أي   )َوبِنَاَءَها(، :فقول املصنِّ 

 .هبا ملصلحتما صل  ه نتَّ ألنَّ  ؛حكمما

م عن بدأ يتكلَّ  ،رعبني الغرس والزَّ  اهناك فرق   لكم أنَّ  وقد ذكرت   ،رعف عن الزَّ م املصنِّ بدأ يتكلَّ ثمَّ 

ِّ  ه  ل   ل  ثَّ ع ن  ر  الزَّ  (،َوإِْن َكاَن فِيَها َزْرعٌ ) :قالف ؛رعالزَّ   ا.وغريه ة،بط  والرَّ  ،ولق  والب   ،عريوالشَّ  ،بالرب 

 :لقامنيف هذين اوقد أورق املصنِّ - قسمني العلمء إىل هُ مُ سِّ قَ ع يُ رْ هذا الزَّ 

 .واحدة   ة   نرَّ إالَّ  لع ال حيصر  إذا كان هذا الزَّ  :لالقام األوَّ 

 م  وي   ،ة  نن نرَّ  أكثر   لإذا كان حيص :اينوالقام الثَّ 
 .ة  نن نرَّ  أكثر   ه  د  ص  ح   ن  ك 

، َوَشِعري  ) :قال ،لوع األوَّ ف بالنَّ بدأ املصنِّ  َفلَِبائِع  ) ،واحدة   ة   نرَّ إالَّ  دص  ال حي    أي   ،(َوإِْن َكاَن فِيَها َزْرٌع؛ َكرُبٍّ

 ذ.اذوقت اجلإىل ى قَّ ب  أي ن   ،(ُمَبقَّى) ،ه للبالعأنَّ  :واحدة   ة   نرَّ د إالَّ ص  ذي ال حي   ع الَّ ر  الزَّ  م  ك  ح  ف   أي   ،(ُمَبقَّى

 ارضر   فيه ألنَّ  ؛ه  ونا زاق عن ذلك فليس له أن يبقي   ،كن أخذه فيهم  ي   ل وقت  أي أوَّ  ذاذواملراق بوقت اجل

 .صاحب األرض عىل

ْقَطُة الظَّاِهَرَتاِن ِعنَْد ا)قال:  ُة َواللَّ ي، َواْلـَجزَّ ، َأْو ُيْلَقُط ِمَراًرا، َفُأُصوُلُه لِْلُمْشََتِ ْلَبْيِع لِْلَبائِِع، َوإِِن َوإِْن َكاَن ُُيَز 

) ي َذلَِك َصحَّ َط اْلـُمْشََتِ  .اْشََتَ

)َوإِْن َكاَن  :يخهذا قال الشَّ و ،ة  بعد نرَّ  ة  ط نرَّ ق  ل  أو ي   ،ة  بعد نرَّ  ة  نرَّ  زُّ ع جي   ر  كان الزَّ إذا  :عر  اين نن الزَّ وع الثَّ النَّ 

تي ناتخدنما بمصطلحنا ول الَّ ق  عند الفقماء غري الب   ت  ق  ل  ط  ول إذا أ  ق  والب   ،ولق  كحال الب   ،ة  بعد نرَّ  ة  أي نرَّ  ،(ُُيَز  

 .املعارص

 .ل غريه نن األنور هذهث  ن  و ،ومالثَّ نثل:  ه،ونا يف نعنا ،لص  ب  ال :شملتول عندنا ق  الب  

 .«ولق  الب  » ى:مَّ ا  هذه ت   ،األرض عىل ا أخض  نا كان عشب   ول هو كلُّ ق  الفقماء يقصدون بالب  و

 د إالَّ ص  ال حي    ]البصل[ ألنَّ  ؛وشعري   ،كرب    ؛عر  وهو الزَّ  ؛لوع األوَّ يف النَّ  البصل عندهم قاخل   وبناء عليه فإنَّ 

 .ولق  بخالف سالر الب   ،واحدة   ة  رَّ ن  

َفُأُصوُلُه ) ،وغريها ،امطموالطَّ  ،اخليار :نثل، (َأْو ُيْلَقُط ِمَراًرا) ،ولق  الب  ك ة  بعد نرَّ  ة  نرَّ  (َوإِْن َكاَن ُُيَز  ) :يقول

ي  .غريةجرة الصَّ الشَّ  ؛رع أصلما للمشرتيجرة أو الزَّ الشَّ  أي أنَّ  ،(لِْلُمْشََتِ

ْقَطُة الظَّاِهَرَتاِن ِعنَْد اْلَبْيِع لِْلَبائِعِ ) :قال ُة َواللَّ أو  ،قصف القيقة فيما بعض النَّ عبارة املصنِّ ، (َواْلـَجزَّ

 .كاكةالرَّ 
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ام إنَّ و ،مورقطة ليس العربة بالظُّ اللَّ  ألنَّ  ؛(وىَل اأْلُ  ةُ طَ قْ اللَّ وَ  ،ةُ رَ اهِ الظَّ  ةُ زَّ َج ـالْ وَ ) :فاألناب أن يقول املصنِّ 

 ت  ل  ومل ي   ،قطات إذا أطالاللَّ  ونتعرف]كام[  هألنَّ  ،وىلقطة األ  العربة باللَّ 
خيرج  يوم   اخليار كلَّ  ،ىر  خ  أ   ة  ط  ق  ظمرت ل   ط  ق 

 .الباذنجان كذلك ،خترج طامطم يوم   امطم كلَّ الطَّ  ،خيار  

وىل املوجوقة طة األ  ق  واللَّ  ،فمي تابعة   ولو طالت بعد ذلك ،ةمور للجزَّ العربة بالظُّ  إنَّ  :العلامء قالوا ولذلك

 .تي تكون للبالعهي الَّ 

ْقَطُة اأْلُوىَل(، وا:ا قالإذ   ُة الظَّاِهَرُة، َواللَّ  .«اهرةالظَّ »ـب ريبعنن التَّ  بدال   )َواْلـَجزَّ

 .هافيجزُّ  ،ا لهتكون نلك   لِْلَبائِِع(،) ،عاقدالعربة بوقت التَّ  ،وقت عقد البيع أي   (،ِعنَْد اْلَبْيعِ ) :فقول املصنِّ 

أو األصل هنا  ،نع بقاء األصل يف باطن األرض ى عاقة  ن  طة جت   ق  ة واللَّ هذه اجلزَّ  بب يف ذلك ألنَّ والاَّ 

 .وغريها، اءوالقثَّ  ،اهر نن اخلياررع الظَّ الزَّ 

 ؟ذي جيب عليهنا الَّ  ،ا لهّنَّ إ :هذا البالع إذا قلنا

 ،ا عنهه يكون ننمي  ر عن ذلك فإنَّ وإن تأخَّ  ،ر   يتأخَّ وأالَّ  ،ما حاال  قط  ل  ن ي  أو أ ،هاجيب عليه أن جيزَّ  :نقول

 .ما ظاهرة  أو يلقط   ،هاجيب عليه أن جيزَّ 

() :يخيقول الشَّ  ي َذلَِك َصحَّ َط الْـُمْشََتِ ا إذ   ،انيةوالالة الثَّ  ،وىليعوق للحالة األ   (،َذلَِك ) له:قو ،َوإِِن اْشََتَ

، َفلِبَائِع  ُمَبقَّى) :يعوق لقوله ،سب نا  فيعوق لكلِّ  ، َوَشِعري   د إالَّ ص  ذي ال حي   رع الَّ وهو الزَّ  (،إِْن َكاَن فِيَها َزْرٌع؛ َكرُبٍّ

 انيةوال يعوق للثَّ  تني،فيعوق للحال، (َأْو ُيْلَقُط ِمَراًرا) ،انرار   (ُُيَز  ) رعالزَّ  (َوإِْن َكانَ ) :انيةلجملة الثَّ لويعوق  ،ة  نرَّ 

َّ  ظنَّ  فقط كام  .اام يعوق للجملتني نع  وإنَّ  ،حاذلك بعض الّشُّ

 

، ) :املصنِّف قال  َطُه ُمْشََت  َق َطْلُعُه َفلَِبائِع  ُمَبقًّى إىَِل اْلـَجَذاذِ؛ إاِلَّ َأْن َيْشََتِ َفْصٌل: َوَمْن َباَع َنْخًَل َتَشقَّ

اِن، َوَكَذلَِك َشَجُر اْلِعنَِب، َوالت وِت، َوالر   ِه، َوَما َظَهَر ِمْن نَ مَّ اِح، َوَما َخَرَج ِمْن َأْكَمِمِه؛ وْ َوَغرْيِ ِرِه؛ َكاْلـِمْشِمْش، َوالت فَّ

، َواَل ُيَباُع َثَمٌر َقْبَل ُبُدوِّ َصََلِحِه، َواَل  تَِداِد َحبِِّه، َواَل  َزْرٌع َقْبَل اْش َكاْلَوْرِد، َواْلُقْطِن، َوَما َقْبَل َذلَِك َواْلَوَرِق = َفلُِمْشََت 

ِط اْلَقْطِع ِِف اْلـَحاِل، َأوْ  ًة، َأْو َلْقَطًة َلْقَطًة، َرْطَبٌة، َوَبْقٌل، َواَل قِثَّاٌء، َوَنْحُوُه، ]َكَباِذْنَجاَن[ ُدوَن اأْلَْصِل إاِلَّ بََِشْ ًة َجزَّ  َجزَّ

ي، وَ  َقاُط َعََل اْلـُمْشََتِ ى َثَمًرا َلـْم َيْبُد َصََلُحُه َواْلـَحَصاُد، َواْلـَجَذاُذ، َواللِّ ِط اْلَبَقاِء، َأِو اْشََتَ إِْن َباَعُه ُمْطَلًقا، َأْو بََِشْ

ى َما َبَدا َصََلُحُه َوَحَصَل خَخُر، وَ  ًة، َأْو َلْقَطًة، َأِو اْشََتَ ِط اْلَقْطِع، َوَتَرَكُه َحتَّى َبَدا، َأْو َجزَّ ًة بََِشْ اْشَتَبَها، َأْو َعِريَّ

ِع، َوإَِذا َبَدا َما َلُه َصََلٌح ِِف الثََّمَرِة، َواْشَتدَّ اْلـَحب  َجاَز َبْيُعُه َفَأْتـ
ِط التَّْبِقَيِة، َمَرْت = َبَطَل، َواْلُكل  لِْلبَائِ ُمْطَلًقا، َوبََِشْ

ي َتبِْقَيُتُه إىَِل اْلـَحَصاِد، َواْلـَجَذاِذ، َوَيْلَزُم اْلَبائَِع َسْقُيُه  َر اأْلَْصُل، َوإِْن َتلَِفْت َولِْلُمْشََتِ إِِن اْحَتاَج إىَِل َذلَِك، َوإِْن َتََضَّ
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ْمَضاِء َومُ  َ ُمْشََت  َبنْيَ اْلَفْسِخ َواْْلِ ِع، َوإِْن َأْتَلَفُه خَدِميٌّ ُخريِّ
ة  َرَجَع َعََل اْلَبائِ  َسَمِويَّ

َطاَلَبِة اْلـُمْتلِِف، َوَصََلُح َبْعِض بِآَفة 

َجَرِة َصََل  َر َأْو َتْص الشَّ مَّ ََلِح ِِف َثَمِر النَّْخِل َأْن حَتْ ، َوِِف اْلِعنَِب َأْن ٌح َلـَها، َولَِسائِِر النَّْوِع الَِّذي ِِف اْلُبْسَتاِن، َوُبُدو  الصَّ َفرَّ

َه ُحْلًوا، َوِِف َبِقيَِّة الثََّمِر َأْن َيْبُدَو فِيِه الن ْضُج، َوَيطِيَب َأْكُلُه، َوَمنْ  َطُه  َيَتَموَّ َباَع َعبًْدا َلُه َماٌل، َفَمُلُه لَِبائِِعِه إاِلَّ َأْن َيْشََتِ

وِط اْلَبْيِع، َوإاِلَّ َفََل، َوثِيَاُب الْ  َط ِعْلُمُه، َوَسائُِر ُُشُ ي، َفإِْن َكاَن َقْصُدُه اْلـَمَل اْشَُتِ ـَجَمِل لِْلَبائِِع، َواْلَعاَدِة اْلـُمْشََتِ

ي(.  لِْلُمْشََتِ

 

 ،نفراقاالسبيل  امر عىلوبيع الثِّ  ،ارف عن بيع األصول غري األرض والدَّ املصنِّ م يتكلَّ يف هذا الفصل بدأ 

 :ثَلٌث يخ تي أوردها الشَّ واحلاالت الَّ 

 يقصد.جر األصل نن الشَّ - ؟مرة نعهتدخل الثَّ  لهي بيع لألصل وحده فم:[ الالة األ وىل]

 .مربيع األصل نع الثَّ  :انيةوالالة الثَّ 

 .مر وحدهبيع الثَّ  :الثةوالالة الثَّ 

  ذي يتعلَّ  نا الَّ نيِّ ب  ن   نانعنا يف هذا الفصل أنَّ  املممُّ  ،يختي أورقها الشَّ الث الَّ ا انتبموا لذه الاالت الثَّ إذ  

 .الثةوالثَّ  ،انيةوالثَّ  ،وىلبالالة األ  

 ر  وغري األ   ،وربيع األصول غري الدُّ  يخ عنالشَّ م فيه هذا الفصل يتكلَّ  ةالثأعيد الثَّ 
باألصول  ه  د  ص  وق   ،ني  ً 

 ؟يدخل حاالت قون حاالت ،مر أم الهل يدخل الثَّ  ؛جرة وحدهافإذا باع أصل الشَّ  ،جرهنا أصول الشَّ 

 ؟يف حاالت قون حاالت يصحُّ  ،م الأذلك  هل يصحُّ  ؛مر وحدهوإذا باع الثَّ 

الحهل جيوز ذلك قبل  ةرموإذا باع األصل نع الثَّ   .فملصنِّ يف كالم ا -إن شاء اهلل-سيأيت  ؟أم بعده بدوِّ الصَّ

َمْن َباَع ) إنَّ  :يخفقال الشَّ  ؟مرة أم الهل تدخل نعه الثَّ  ؛ف عن بيع األصل وحدهم املصنِّ بدأ يتكلَّ ثمَّ 

 ثمَّ  ،واالستنباط ننه ،ديثال ب نعرفة حكمفناس ،خلبالنَّ  ق  ر  الديث و   ألنَّ  ؛وحده ابتداء   خلبدأ بالنَّ  (،َنْخًَل 

 ل  ن  
 .به األحكام الباقية    ح 

َق َطْلُعهُ ) :يخقال الشَّ  َّ  (،َوَمْن َباَع َنْخًَل َتَشقَّ (،ع  ل  ط  ) :اءه بكرس الطَّ نَّ إ :رين قالاح نن املتأخِّ بعض الّشُّ  ه 

 ، قبل أنلعل نا يطلع الطَّ يعني أوَّ  ،ل المللع هو أوَّ بالطَّ  املراق (،ه  ع  ل  ط  ) :ه بالفتحأنَّ  نيويِّ لُّغاألشمر عند ال ولكنَّ 

ال[  فإذا تشقَّ  ،«لعالطَّ » :ى هذامَّ ا  ينش  ي    .لع  الطَّ تشقَّ  :حينئذ   ]في ق 

لة املرح ثمَّ  ،   قَّ ش  ت  انية املرحلة الثَّ  ثمَّ  ،غريبمثابة العرق الصَّ  ؛لعف الطَّ وعرنو ،خيرج طلعهال أوَّ خل ا يبدأ النَّ إذ  

 قد ظمرت.خلة تنظر إليما يف النَّ  ا هذه أربع نراحل مترُّ إذ   ،مرةابعة خترج الثَّ املرحلة الرَّ  ثمَّ  ،لقيحوهو التَّ  ،ربَّ ؤ  الثة ي  الثَّ 
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َق َطْلُعُه(،  :يخيقول الشَّ  من  ويشمل ذلك نوعني ، خل قد ظمر وتشقَّ محل النَّ  يعني أنَّ )َوَمْن َباَع َنْخًَل َتَشقَّ

 :خلالنَّ 

 .الوهو الفحَّ  ؛رك  الذَّ  -1

 .واألنثى -2

 ن  ت  ثى ن  األ  ف
بل  ،اع بأغىل األثامنب  خل اآلن ي  لقاح النَّ  ألنَّ  ؛الكم فيمام سواء  ، حاقج اللَّ ت  ن  ال ي  والفحَّ  ،مرج التَّ ت 

فنحن  ،مرأغىل نن الثَّ ربَّام يكون ربحه  ألنَّ  :يقول ،خصعرف ذلك الشَّ أو ،الما فحَّ اس جعل نزرعته كلَّ بعض النَّ 

 .الكم فيمام سواء   ،ال يدخل الكم الالفحَّ  أنَّ  وافال تظنُّ  ،ام عن االثنني نع  نتكلَّ 

 .ه للمشرتي  فإنَّ شقُّ ا قبل التَّ وأنَّ  ، شقُّ إذا كان بعد التَّ  ،وليس للمشرتي ،ه يكون للبالعأي أنَّ  (،َفلِبَائِع  ) :قال

وهو يف  ؛ه فيه عاقة  يمكن أخذ   ل وقت  أوَّ  إىل ذاذى للجاملراق باملبقَّ  عنا أنَّ م نتقدَّ  (،ُمَبقًّى إىَِل اْلـَجَذاذِ )قوله: 

بل يزيد  ،الحالصَّ  وَّ د  ليس ب   ،ارصفرواال محرار،اال ؛نو  ال بمجرق اللَّ  ،او  يصبح حل   ،يظمر فيه اللو يعني أن مرالتَّ 

 .فيه الالوة هوَّ مالح بأن يتالصَّ  وِّ ب د  عن 

ا رً بَّ ؤَ  مُ ًَل ْخ نَ  اعَ بَ  نْ مَ » :قال  بيَّ النَّ  أنَّ  حيحني نن حديث ابن عمر  ه قد ثبت يف الصَّ ذلك أنَّ  ليل عىلالدَّ 

 .«اعُ تَ بْ مُ ـالْ  َطَهاََتِ ْش يَ  نْ  أَ الَّ إِ  ؛عِ ائِ بَ لْ لِ  هُ تُ رَ مَ ثَ فَ 

م دِّ ق  ي  ف تي جعلت املصنِّ قاللة الديث هي الَّ  نَّ إ :قلت لكم لذلكو ،ة  وهذه نممَّ -داللة الديث لانظروا 

 .لقيحأبري هو التَّ والتَّ  ،«ارً بَّ ؤَ  مُ ًَل ْخ نَ  اعَ بَ  نْ مَ » :قال  بيُّ النَّ  -ه بالكموخيصُّ  ،خلالنَّ 

العربة  ،به ال عربة   ،ربَّ ؤ  ي   مل    و  أ   ر  بِّ أ   سواء  ) :بل قالوا (،ر  بِّ أ  ) :ومل يقولوا (،ه  ع    طل  تشقَّ ) :جاء الفقماء قالوا ثمَّ 

 (. شقُّ بالتَّ 

 ؟الفقماء خالفوا الديث نَّ إ :نقول فمل

أبري ا كان التَّ ونحن ملَّ  -لقيحوهو التَّ -أبري جعل العربة بالتَّ   بيَّ النَّ  إنَّ  :ام قالواوإنَّ  ،ليس كذلك ،ال

ا لكن أحيان   ،قاحذي يضع اللَّ اس هو الَّ نعم بعض النَّ  ،نا تدري ،ت  ح  قِّ لة قد ل  خ  النَّ  نَّ أال يمكن أن جتزم -ا نظنون  

خلة النَّ  جتد أنَّ  ،ل العناية هباه   تي أ  الَّ  ؛ةل  مَّ م  خيل يف املناط  امل  د بعض النَّ وج  ولذلك ت   ،قبل ذلك ة  قد تكون نلقحَّ 

 ث  ت  
وسبحان  ،ذي يأيتالغبار الَّ  ،ا يكون بالّشاتحيان  أو ،يحلقيح هنا قد يكون بالرِّ التَّ  ألنَّ  ؛ر نن غري تلقيح آقني  م 

 :أبري كان التَّ فلامَّ  -نخلة  إىل  أبري نن نخلة  هذا الغبار ينقل التَّ  ،قالام   غبار  لقيح يكون يف وقت التَّ اهلل يف وقت 

 : ال   .ا غري نعلوم  ون  ظننأوَّ

 .اهرالكم بالظَّ  ط  ين  أ   = ةقَّ حظة بالدِّ قد ال تعرف اللَّ  ا؛كونه خفي   ،ه خفي  أنَّ  :اثاني  
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 .ةنَّ باملظِ  اقً واهر إذا احلكم متعلِّ اط بالظَّ نَ األحكام تُ  أنَّ  :أصول الفقه ِف ةٌ  مستخدمدائًم  وهذه قاعدةٌ 

املرأة  جعلنا نقض الوًوء بمسِّ  ،يِّ ذخلروج امل ة  املرأة هو نظنَّ  نسُّ  ،املرأة نسِّ نن نقض الوًوء  :نثل

ْه، نْيُ عَ الْ » ؛وم كذلكالنَّ  ،بشموة    .وهكذا ،وموهو النَّ  ،اهربالظَّ  اه  ن  ط  ن  أ   ة  ا كان نظنَّ ملَّ  ،«أْ ضَّ وَ تَ يَ لْ فَ  امَ نَ  نْ مَ فَ  ِوَكاُء السَّ

ينظر  ياتطيع أن ئ  انر ذي كلُّ   الَّ شقُّ التَّ هو و ،اهرجعلوا العربة بالظَّ  (،ه  طلع      تشقَّ ) :ا فقول الفقماءإذ  

 .عاقدياتطيع أن حيكم عند التَّ  ،هاأو غري   ،أو حاكام   ،اولو كان قاًي   ،له

 .وهكذا ،يحا الرِّ هت   ر  ـبَّ أ   ،بدون إذنك ،بإذنك ر  ـبِّ أ   عان؛ يقول:بري فقد يتنازأا التَّ أنَّ 

َطُه ُمْشََت  ) :يخيقول الشَّ   .«اعُ تَ بْ مُ ـا الْ هَ طَ ََتِ ْش يَ  نْ  أَ الَّ إِ » :قال  بيَّ النَّ  لحديث أنَّ لعرفنا ، (إاِلَّ َأْن َيْشََتِ

 ث  ت  ا اس  طبع  
 .ر  بَّ ؤ  مل ت   و  أ   ت  ر  بِّ أ   سواء   ؛اام تدخل تبع  ا قال  ّنَّ فإ ؛فق  والو   ،ةة اشرتاط املشرتي الوصيَّ يف قضيَّ  ي  ن 

ِه، َوَما ): قال  اِن، َوَغرْيِ مَّ اِح، َظَهَر ِمْن نَ َوَكَذلَِك َشَجُر اْلِعنَِب، َوالت وِت، َوالر  وِرِه؛ َكالْـِمْشِمْش، َوالت فَّ

 .لخ    بالنَّ ح  ل   ي  امَّ ف عم املصنِّ بدأ يتكلَّ ، (اْلُقْطِن، َوَما َقْبَل َذلَِك َواْلَوَرِق = َفلُِمْشََت  َوَما َخَرَج ِمْن َأْكَمِمِه؛ َكاْلَوْرِد، وَ 

 .ه بهق  ح  ل  فن   ،خلالديث ورق بالنَّ  ألنَّ ؟ خل  بالنَّ ح  ل  ي   :ملاذا قلنا

 :أشياءَ  ةف ثَلثذكر املصنِّ 

  ر  م  نا فيه ث   :لاألوَّ 
هِ  :يخلشَّ ولذلك قال ا ؛أي ظاهر   ،باق  اِن، َوَغرْيِ مَّ ، ()َوَكَذلَِك َشَجُر اْلِعنَِب، َوالت وِت، َوالر 

 .أي ظمر ،رم  إذا بدا فيه الثَّ  ه  د  ص  ق  

اِح ) ؛أي نن زهره (،وِرهِ َوَما َظَهَر ِمْن نَ ) :قال :اينالثَّ   ر  و  ه قبل ظموره نن ن  ألنَّ  (؛َكاْلـِمْشِمْش، َوالت فَّ
ال  ه 

 .ر  و  ه ليس له ن  فإنَّ  ،اب ر الاَّ م  بخالف الثَّ  ،عل  الطَّ   يكون بمثابة تشقُّ 

 .جربورق الشَّ  اذي يكون شبيم  وهو الغالف الَّ  ،«م  ك  » :وهو مجع (،َما َخَرَج ِمْن َأْكَمِمهِ ) :قال :الثالثَّ 

 ي:الثة وهفمذه األنواع الثَّ ، (َكاْلَوْرِد، َواْلُقْطنِ ) :قال

 .باق   نا كان فيه ثمر   -1

 ر  و  نن ن  أو ظمر  -2
 .ه 

 .أو خرج نن أكامنه -3

 .ألخذه ل وقت  إىل أوَّ  ىق  ب  للبالع ن   فيكون حينئذ   ،لخ  نن النَّ  ه  ع  ل    ط  بام تشقَّ  اق  ح  ل  ن   ه يكون حينئذ  فإنَّ 

روج نن وقبل اخل ،رةم  الثَّ  وِّ د  وقبل ب   ،لع  الطَّ قبل تشقُّ  أي   ؛قبل ذلك يع  ونا ب   أي   (،َوَما َقْبَل َذلَِك ) :قال ثمَّ 

 .ه للمشرتيفإنَّ  (اْلَوَرِق )كذلك  )َو(، وقبل اخلروج نن األكامم ،رو  النَّ 

 قاعدة
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، أو غري نأكوكان نأكوال   ه بالورق سواء  د  ص  ا ق  طبع    :وغري املأكول نثل ،ورق العنب :املأكول نثل ل 

 م.ر عندهم  يشمله الثَّ  اله ألنَّ  ؛ه للمشرتيفإنَّ  ،ناعات وغريهم يف الصِّ د  خ  ت  ا  ذي ي  الورق الَّ 

بيع ب مه  د  ص  ق   ،ر وحدهم  ف هنا عن ناألة بيع الثَّ م املصنِّ بدأ يتكلَّ  (،َواَل ُيَباُع َثَمٌر َقْبَل ُبُدوِّ َصََلِحهِ )قال: 

 :يخولذلك قال الشَّ  ؛وجيوز بعده ،الحالصَّ  وِّ د  مر وحده ال جيوز بيعه قبل ب  الثَّ  ،إذا كان عىل أصله أي   ،مر وحدهالثَّ 

 رِ مَ الثَّ  عِ يْ بَ  نْ ى عَ َنَ »:  بيَّ النَّ  أنَّ   نن حديث ابن عمر  ني  حيح  ملا ثبت يف الصَّ  (؛ُيَباُع َثَمٌر َقْبَل ُبُدوِّ َصََلِحهِ  َواَل )

 .صالحه مر قبل بدوِّ ه ال جيوز بيع الثَّ ذلك عىل أنَّ  فدلَّ  ،«اعَ تَ بْ مُ ـالْ وَ  عَ ائِ بَ ى الْ َنَ  ؛هِ حِ ََل َص  وِّ ُد بُ  َل بْ قَ 

ل ح    َحبِّهِ ) :قال  بالثَّمر كذلك؛ وي 
 :نثل ؛ذي ينبت نن األرض نبارشة  رع هو الَّ الزَّ  (،َواَل َزْرٌع َقْبَل اْشتَِدادِ

 ِّ  .«ضَّ يَ بْ ى يَ تَّ َح » :ويف لفظ   ،«دَّ تَ ْش ى يَ تَّ َح  لِ بِ نْ الس   عِ يْ بَ  نْ ى عَ َنَ » : بيَّ النَّ  وقد جاء أنَّ  ،وغريه ،عريوالشَّ  ،الرب 

 ا كلُّ ّنَّ إ :بة قالواط  الرَّ ، (َواَل َرْطَبٌة، َوَبْقٌل ) :قال :ال  م عن نعناها أوَّ نتكلَّ  ،م عن بعض األشياءبدأ يتكلَّ ثمَّ 

 نبات   وكلُّ  ،ل  ق  سيم ب  ربوال ،ل  ق  واجلرير ب   ،ل  ق  عناع ب  فالنِّ  «ال  ق  ب  » :ىمَّ ا  ي  ف   ،وجه األرض عىل ت  ب  ن   أخض   نبات  

 .«ال  ق  ب  » :ىمَّ ا  أخض ي  

  بة هي كلُّ ط  الرَّ  نَّ إ :قيل؟ بة نا هيط  لرَّ ا
 
ل م  ولكن حي    ،نتااويان لق  الب  و بةط  الرَّ يكون  حينئذ  و ،أخض   يشء

 ،وابِّ بة هو نا كان نن علف الدَّ ط  املراق بالرَّ  أنَّ  -ين نن الفقماءذي ذكره بعض املفرسِّ الَّ -بة ط  اين للرَّ املعنى الثَّ  عىل

ل يأكله ق  الب   ألنَّ  ،ل ملا يأكله اآلقنيُّ ق  والب   ،واببة ملا يأكله الدَّ ط  فالرَّ  ؛يرااملتغ طف عىلالعيكون نن باب  فحينئذ  

 .أخض   نبات   بة تشمل كلَّ ط  الرَّ  نَّ إ : نن أن نقولوهذا هو األناب بدال   ،اغالب   اآلقنيُّ 

عندنا  زال نا ،ف  وعرن ،باخليار شبيه   نوع   اء هووالقثَّ  ،اءوالقثَّ  ،بات األخضوالنَّ  ،بةط  الرَّ  نَّ إ :يخيقول الشَّ 

  لكن يكون اخ   ،به شبيه   هلكنَّ  ،ه أكل اخليارنَّ أومل أعلم  ،اءأكل القثَّ   بيَّ النَّ و ،«اء  قثَّ » ى:مَّ ا  ي  
 ،اثري  ك   ح  ت  ف  أ   ه  ار  ض 

 اخليار يأخذ ناء   ،أقلَّ  يأخذ ناء   هألنَّ  ؛راعة يف جزيرة العربفمو أناب للزَّ  ،ءة بعض الّشَّ وف  ش  فيه بعض النُّ  ه  وطعم  

 .أكثر  

وليس األصل  ،تي حتتماع األرض الَّ ي  ا قون ب  م  ن تبيع  أيعني ال جيوز  (،ُدوَن اأْلَْصلِ )ال جيوز بيعما  :يقول

 .ع األرضي  ام ب  إنَّ  ،جرنى الشَّ عمب

ِط اْلَقْطِع ِِف اْلـَحالِ ) :قال  .يف الال فتأخذه ،ك تقطع املوجوقأنَّ  (،إاِلَّ بََِشْ

ي) :قال َقاُط َعََل اْلـُمْشََتِ ًة، َأْو لَْقطًَة َلْقَطًة، َواْلـَحَصاُد، َواْلـَجَذاُذ، َواللِّ ًة َجزَّ هذه اجلملة فيما  ،(َأْو َجزَّ

 ف أوَّ نبدأ يف كالم املصنِّ  ،ناالل  
 
 .حالالصَّ  وِّ د  مرة قبل ب  ال جيوز بيع الثَّ  :ف يقولاملصنِّ  نعنا أنَّ  نرَّ  ،ل يشء

 !بدأ يذكر نتى جيوز بيعما ثمَّ 
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 : ِف ثَلث حاالت  َلح إالَّ الصَّ  وِّ ُد مرة قبل بُ ال ُيوز بيع الثَّ  ن:العلامء يقولو

 .يف قطعما ر   يتأخَّ وأالَّ  ،يعني القطع الايل ،اآلن ،اع بّشط القطع الالب  ن ت  أ :وىلأل  الالة ا

 .و األرضأ ،رةجوهي الشَّ  ،اع نع أصلماب  أن ت   :انيةالالة الثَّ 

 ،ر  واألرض آلخ   ،ع لشخص  ر  فقد يكون الزَّ  ،أو األرض ة،جرا الشَّ إنَّ  ؛اع ملالك أصلماب  أن ت   :ةالثالثَّ  الةال

 .جيوز فحينئذ   ،ع ملالك األرضر  فتبيع الزَّ 

جوز في ،جرة بثمرهتا ملالك األرضفتبيع الشَّ  ،ر  واألرض آلخ   ،جرة لشخص  ا قد تكون الشَّ أيض   ه  ل  ث  ون  

، ٌء، َواَل ُيَباُع َثَمٌر َقْبَل ُبُدوِّ َصََلِحِه، َواَل َزْرٌع َقْبَل اْشتَِداِد َحبِِّه، َواَل َرْطَبٌة، َوَبْقٌل، َواَل قِثَّا) :قوله ىوهذا نعن حينئذ 

أن  يوه ؛الحالصَّ  وِّ د  ب   مرة قبلتي جيوز فيما بيع الثَّ وىل نن الاالت الَّ ا هذه الالة األ  إذ   (،َوَنْحُوُه، ُدوَن اأْلَْصلِ 

 .ني   ورت  صُّ الفتشمل  ،ملالك األصل ت  يع  أو ب   ،نعه ت  يع  ب   سواء   ،نع األصلكون ي

ِط اْلَقْطِع ِِف اْلـَحالِ ) :قال :الثةورة الثَّ الصُّ   :صورة ذلك ؛ار  م  أن يقطع يف الال إن كان ث   بدَّ  فال، (إاِلَّ بََِشْ

 ؟نتى ؛الحالصَّ  وِّ د  اع عندنا قبل ب  ب  ي   ،أو حيمرَّ  أن يصفرَّ  اع قبلب  يعني متر قد ي   ،مرالتَّ 

 بأبخس اع إالَّ ب  طب لن ي  ه لو نزل الرُّ نَّ أويعلم  ،ذي عنده نوعه رخيص  مر الَّ بعض املزارعني يكون الثَّ 

ألجل أن جيعله  لشخص  يأيت فيبيعه  -و حيمرَّ أ قبل أن يصفرَّ -الح الصَّ  وِّ د  ا قبل ب  أحيان   ،إن جاء نن يشرتيه ،األثامن

 ،اا جد  جد   يءذي عنده رقوع الَّ النَّ  ألنَّ  ؛بعد ذلك كفاكمة   آلقنيِّ ل هللبمالم أغىل نن بيع هكون بيعيقد  ،للبمالم

 .مرمون بالتَّ اس اآلن أصبحوا يتفكَّ والنَّ 

أنا  ،فع بهت  ن  ملا ي   ه  واجعل   ،اآلن ه  ع  ط  ق  ا ،اآلن لكن بّشط اجلزِّ  ؛الحالصَّ  وِّ د  مر قبل ب  جيوز بيع التَّ  :نقول

 .كام سيأيت بعد قليل  -ال جيوز  ه  ع  ط  ق  لو مل ي   ،جيوز حينئذ   ،أنا ال أعلمه آخر   قد يكون هناك نثال   ،بالبمالم نثاال  لك  رضبت  

ِط اْلَقْطعِ ) :فا قول املصنِّ إذ   أخذنا  (،ْصلِ )ُدوَن اأْلَ  :قوله ،أخذنا ننما ثالث صور  ، (ُدوَن اأْلَْصِل إاِلَّ بََِشْ

 :وهي؛ صورتني

 .أو ملالك األصل -2         .نع األصل -1

ِط اْلَقْطِع ِِف اْلـَحالِ ) :وقوله  .الثةورة الثَّ هذه هي الصُّ ، (إاِلَّ بََِشْ

ةً ) :قال ًة َجزَّ ط ق  ل  فيام ي   ،(َأْو َلْقَطًة َلْقَطةً ) ،ة  جزَّ  ة   جزَّ اع إالَّ ب  فال ي   ،ول ونحوهاق  نن الب   زُّ يعني فيام جي   ، (َأْو َجزَّ

 .ولق  وغريها نن الب   ،والكوسة ،والباذنجان ،اءوالقثَّ  ،امطموالطَّ  ،اخليار :نثل

ن  يعني ن  ، (َواْلـَحَصادُ ) :فقال ؛ن  م عن األجرة تكون عىل ن  بدأ يتكلَّ  ثمَّ  َقاطُ ) ،ة الصاقؤ   األصوبو (،َواللِّ

ي) ،مأن يكون بكرس الالَّ  فيه  ،اليموليات نن التَّ  ،ل املبيعق  قاط هي نن ن  الصاق واللِّ  ألنَّ  :قالوا (؛َعََل اْلـُمْشََتِ
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 ة  ق  فمي نلح   ،املشرتي كانت عىل فحينئذ   ،املشرتي قل عىلونؤنة النَّ  ،البالع اليم عىلونؤنة التَّ  ،قلام نن النَّ وإنَّ 

 .ويلتقط نا شاء ،له الباتان ليحصد فيه أخىل]أن[ القبض ف ،خليةاليم هو التَّ التَّ  ،اليمبالتَّ  ة  ق  وليات نلح   ،قلبالنَّ 

ا ر أّنَّ ك  ذ  ومل ي   ،أي مل يبعما نع أصلماُمْطَلًقا(، ) ،الحالصَّ  وِّ د  مرة قبل ب  باع الثَّ  أي  ، (َوإِْن َباَعُه ُمْطَلًقا) :قوله

 .ىق  ب  ت  أو س   ،تقطع اآلن

ِط اْلَبَقاءِ )باعما  (َأوْ ) :قال ه خيالف حقيقة ألنَّ  ؛مي باإلفااقعوق عىل النَّ ي ،ال  ا باطيعني اشرتط رشط  ، (بََِشْ

 .ابقتنيالاَّ  ني   ورت  يف الصُّ  العقد   ا مل يصحَّ طبع   = العقد

ِط اْلَقْطِع، َوَتَرَكُه َحتَّى َبَدا) :قوله ى َثَمًرا َلـْم َيْبُد َصََلُحُه بََِشْ  ؛اا صحيح  ه إذا اشرتط رشط  إنَّ أي  ، (َأِو اْشََتَ

ى َنَ »وقد  ،وهذا ال يصحُّ  ،ه اشرتاه قبلهألنَّ  ؛ل العقد  ط  ب  ه ي  فإنَّ  ؛ى بدا صالحهه تركه حتَّ ولكنَّ  ،ط القبضرشهو و

 مِّ ع  ت  ان غري ن  ك   ن  إ  ى و  تَّ ح   ،«هِ حِ ََل َص  وِّ ُد بُ  َل بْ قَ  رِ مَ الثَّ  عِ يْ بَ  نْ عَ   ي  بِ النَّ 
 .عقد باطل  ، فالد 

ًة، َأْو َلْقَطةً ) :يقول  ؛ياض عند أصحاب البااتني بجانب الرِّ وهذه قالام   ،واحدة   ة  زَّ يعني اشرتى ج، (َأْو َجزَّ

أو  ،اآلن ا أن جتزَّ إنَّ  ، يطول  لكن بّشط أالَّ  ؛جيوز :نقول ،ة يلهذه اجلزَّ  :يقول ،قنيأحد املاوِّ  ؛ملزارع يأيت رجل  

ًة، َأْو َلْقَطةً ) :ولذلك قال ،اغد    م  ن   أي   ،ات  م  ن  ف   (َأْو َجزَّ
 ،ياقةيبطل بمجرق الزِّ  :والفقماء يقولون ،طةق  اللَّ أو  ،ةاجلزَّ  ت 

شاء  نا- أنَّه نع ،ى عنهف  ع  ليوم أو يونني ي   ؛اياري   موُّ  أن يكون النُّ إالَّ  ؛قطةأو اللَّ  ،فقا عليماتي اتَّ ة الَّ إذا زاقت اجلزَّ 

 .اليونني نع الكياموي جيعل الربسيم يطول برسعة  واليوم  اآلن -اهلل

ى َما َبَدا َصََلُحُه َوَحَصَل خَخرُ َأِو اْش ) :يقول  ه  ا صالح  د  قد ب   ااشرتى ثمر   أن يكون رجل   :صورة ذلك، (ََتَ

 ي  بع  
 .ذي اشرتاه بغريهمر الَّ فاشتبه الثَّ  ،جرةى يف هذه الشَّ ر  خ  أ   حدثت ثمرة   ثمَّ  ة ،نن شجر ه  ن 

 :وهذه املسألة فيها روايتان ِف املذهب

واية األ وىل]  .تي بعدهاكام ذكر يف اجلملة الَّ  ،ا تبطلف يرى أّنَّ املصنِّ :[ الرِّ

يف  ني   ويكونان رشيك   ،العقد   ه يصحُّ أنَّ  :نيه نن املحققِّ وغري  ، «املنتهى»تي عليما صاحب الَّ  انيةواية الثَّ والرِّ 

 .انام يصطلحفإّنَّ  ،ننمام واحد   ذي لكلِّ ر الَّ د  م الق  ل  ع  وإن مل ي   ،الدالزَّ 

ةً َأْو عَ ) :قال ذكر حكم أفناسب أن  ،ف مل يذكرهاملصنِّ  ألنَّ  ؛ه لكمذكرت   كذلول ،ة هي بيع العراياالعريَّ  (،ِريَّ

 .   سيف قون مخاة أو ،حاال   بّشط اجلزِّ  ،اص  ر  بوزنه خ   ،مرجر بالتَّ رأس الشَّ  ب عىلط  وهو بيع الرُّ  ؛العرايا

ةً )ا فإن اشرتى متر    .البيع ،(َبطََل ) ،ى أمترتيعني تركما حتَّ  ،(َفَأْتـَمَرْت ) ب  ط  ر   هوو (،َعِريَّ

 .فيام سب ، (َواْلُكل  لِْلَبائِعِ ) :قال
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 بيِّ لعموم حديث النَّ  (؛َواْشَتدَّ اْلـَحب  َجاَز َبْيُعُه ُمْطَلًقا) ،واًح   اوهذ ،الحالصَّ  (َوإَِذا َبَدا) :يخيقول الشَّ 

 .«ِح ََل الصَّ  وِّ ُد بُ  َل بْ قَ  رِ مَ الثَّ  عِ يْ بَ  نْ ى عَ َنَ  هُ نَّ أَ » :

فإن  ،ط  رت   ش  أو مل ت   ،أو الصاق ذاذاجل ىلإبقية التَّ  ت  ط  رت   اش   سواء   ،ايجوز نطلق  فالح ه إذا بدا الصَّ نَّ أ :نفمونه

هذا  نَّ أل ؛ط  رت   ش  اشرتط أو مل ي   سواء   ،(َتْبِقَيُتُه إىَِل الْـَحَصاِد، َواْلـَجَذاذِ )شرتط فله وإن مل ي ،رشطه ىله عاشرتطه فإنَّ 

 ذ.اذ حني الصاق واجلع هبا إالَّ ف  ت  ن  ر ال ي  م  الثَّ 

 م  ي   ل وقت  أوَّ  :املراق به ذاذالصاق واجل وحني  
 .هيف حملِّ  ه  ول  صَّ وف   ذ،اذن فيه الصاق واجلك 

َر اأْلَْصُل ) :هقول االنتفاع بالعني  ا ال يتمُّ هذا مَّ  ألنَّ  (؛َوَيْلَزُم اْلَبائَِع َسْقُيُه إِِن اْحَتاَج إىَِل َذلَِك، َوإِْن َتََضَّ

ب الف ، بذلكاملعقوق عليما إالَّ  م  ال   .ام  ي  أن ياق  ع  يل ز 

َر اأْلَْصُل ) :قال أو  ،]اآليت[ت يف الصاق ب  ن  ال ي   نة  نعيَّ  يف أوقات   ي  ق  جر إذا س  بعض الشَّ  ألنَّ ، (َوإِْن َتََضَّ

َر ) :يخ يقولالشَّ ، فوباختالف جناما ،جرالشَّ  باختالف نوع ،وهذا يعرفه املزارعون ،ه  ياقط ورق   َوإِْن َتََضَّ

 .مرةا نن تبعات الثَّ ألّنَّ  ؛ماه جيب عليه سقي  فإنَّ ، (اأْلَْصُل 

ة  َرَجَع َعََل اْلَبائِعِ )قوله:   َسَمِويَّ
 ع  ً  وهي ناألة و   ،ة  نممَّ  ف عن ناألة  م املصنِّ بدأ يتكلَّ ، (َوإِْن َتلَِفْت بِآَفة 

 نِ إِ » :وقال ،«ِح ائِ وَ َج ـالْ  عِ ْض وَ بِ  رَ مَ أَ   يَّ بِ النَّ  نَّ أَ » :نن حديث جابر   ؛«صحيح مسلم  »ما يف وقد ثبت قليل   ،اجلوالح

 .«!يهِ ِخ أَ  اَل مَ  مْ كُ ُد َح أَ  ُذ ُخ أْ يَ  مَ بِ  ؛ءٌ َشْ  هُ نْ مِ  َك لَ  ل   ََيِ ََل فَ  [ةٌ َح ائِ َج ] هُ تْ ابَ َص أَ فَ  ،ارً مَ ثَ  يَك ِخ أَ  نْ مِ  َت عْ تَ ابْ 

 ف.ه جيب وًع اجلوالح يف اجلوالعىل أنَّ ذلك  فدلَّ 

ً  تي ت  ة الَّ حف يف اجلالنأخذ كالم املصنِّ   .انيةننتقل للجملة الثَّ  ثمَّ  ،عو

ة  وَ ) :فقول املصنِّ   َسَمِويَّ
ً  تي ت  اجلالحة الَّ  نا عىل أنَّ يدلُّ  (،إِْن َتلَِفْت بِآَفة  ال  أي   ،ة  سامويَّ  ع هي نا كان بآفة  و

 ا  ي  ف   ،امءذي ينزل نن الاَّ الَّ  ق  كالرب    ؛ةامويَّ اآلفات الاَّ  ،مافي آلقني   ع  ن  ص  
ذي يل الَّ أو الاَّ  ،ديدأو املطر الشَّ  ،مرةط الثَّ ق 

 .اوهكذا نن األنور الكثرية جد   ،جرد الشَّ ا  ف  ذي ي  أو الغبار الَّ  ،جريقتلع الشَّ 

فيـأخذ  ،البالع عىل املشرتي له أن يرجع  فإنَّ  فحينئذ   ،جلالحةا ع  ً  بو   ر  ن  ه أ  أنَّ  أي   ،(َرَجَع َعََل اْلَبائِعِ ) :هقول

 .مالفت كلُّ تإذا كانت قد  ،من كانال  الثَّ 

ِف  ،ة ِف هذا البابمن املسائل املهمِّ  ائلوهذه املس ،مسائُل  ،(َرَجَع َعََل اْلَبائِعِ ) :فعندنا هنا يف قول املصنِّ 

 :ة وضع اجلوائحقضيَّ 

 و   يشمل سواء   ،(َرَجَع َعََل اْلَبائِعِ ) :قوله أنَّ  :وىلاملاألة األ  
 د  ج 

البالع  نَّ أيعني لو  ،دوج  أو مل ت   ،خليةالتَّ  ت 

 .ع اجلوالحً  و  ب   ر  ن  أ   :نقول ،ة  سامويَّ  بآفة   د  ا  الصاق ف   وقبل أن يأيت   ،ه لكي حيصدخالَّ 
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ً  ت  ) :م يقولونض الفقماء أّنَّ م جيدون يف كتب بعنن جمة أّنَّ  ؛خوانل عىل بعض اإلك  ش  هذه املاألة ت    ع  و

 و  ج  ـال  
(،ق  ال   د  ع  ب   و  ل  و   ،ح  ال  (،ق  ال   د  ع  ب   و  ل  و  ) :قول الفقماء ون أنَّ ويظنُّ  ب ض  ض العني املباعة ب  ق   شرتيامل أي ولو أنَّ  ب ض 

 .ها إىل بيتهزولو حا ،أو غري ذلك ،ووزن   ،بكيل   ،ونحوها ،بيده

 ر  العقار واأل   ألنَّ  ؛خلية يقصدون بالقبض التَّ اموإنَّ  ،وهذا مل يقل به أحد  
 ،خليةبالتَّ  ؟يكون قبضما بامذا ني  ً 

 .امن لها إذا حازه فقد انتقل الضَّ وأنَّ  ،ه بتخليتهرع قبض  وهذا الزَّ 

  ع  ج  ر  ) :قول الفقماء أنَّ  م  م  سالل ف  صني يف بعض الرَّ بعض املتخصِّ   رأيت  ألينِّ  ؟م  ـأقول هذا ل  
 ب  ل  ل 

 و  ل  و   ع  ال 

 ا  التَّ و   ض  ب  ق  ال   د  ع  ب  
 .بيته ونقلما إىل ،عنده رد  ي  الب   ه لو نقلما إىلنَّ إ :يقول (،يم  ل 

ذي فمذا هو الَّ  ،حلَّ امل له ىلَّ بأن خ   ؛خليةض بالتَّ ب  ولو كان بعد الق   :ام نراقهموإنَّ  ،د  ح  هبا أ   ل  ق  وهذا مل ي  

 .وىلهذه هي املاألة األ   ،حيصل به القبض

 ؟بوًع اجلوالح فيما ر  ن  تي أ  امر الَّ نا هي الثَّ : يف ني   ت  قويَّ  ني   روايت   نا اختلفوا عىلءفقما أنَّ  :انيةألة الثَّ املا

قون  ،ر فقطم  بالثَّ  وًع اجلوالح خاص   أنَّ  :حيح يف املذهبالصَّ  أنَّ  «اإلنصاف»فقد ذكر صاحب 

 .حيح نن املذهبهذا هو الصَّ  وذكر أنَّ ، فال يتجاوزه لغريه ،روعالزُّ 

 -وًع اجلوالح- هذا الكم أنَّ  -شكَّ  د املذهب والم  ع  وها نن - «راملحرَّ »ويف  ،«الكايف»بينام ذكر يف 

 .انيةهذه املاألة الثَّ ، ونحوه ،أو شعري   ،ا نن قمح  اشرتى حب   ن  ن   :روع نثلالزُّ  ؛امرويشمل الثِّ  ،روعيشمل الزُّ 

 :نْيِ بوضع اجلوائح ِف حالتَ  عي  ط األمر الَشَّ قُ ْس يَ ه أنَّ  :الثةاملاألة الثَّ 

 .نع أصلمامرة الثَّ ى إذا كان املشرتي قد اشرت :وىلالالة األ  

 .عن وقت العاقة ذاذره عن الصاق واجليف تأخِّ  ط  إذا كان املشرتي نفرِّ  :انيةوالالة الثَّ 

 .للجالحة ال يكون هناك وًع   ني   ت  الال   ني   ففي هات  

ا   النَّدب.وليس عىل سبيل  ،ع اجلالحة عىل سبيل الوجوبً  و  وطبع 

اذكرها ناسب  ن بقي عندنا ناألة   ن أ إالَّ  ؛هف بعض  ل  أو ت   ،هكلُّ  ف  ل  ت   أي (،َوإِْن َتلَِف ) :فقول املصنِّ  ، طبع 

 ً  ر بو  ن  ؤ  وال ي   ،عنه نعفو   فالياري ،ايكون ياري  
 ،اا ياري  يف طرفه يأخذ شيئ  والاَّ  ،اا ياري  الر يأكل شيئ  الطَّ  ذ  إ   ؛ه  ع 

 .ر بوًع اجلالحةن  ؤ  فالياري ال ي  

َ ُمْشََت  َبنْيَ اْلَفْسِخ ) :يخيقول الشَّ   ط  ي   وحينئذ   ،فيفاخ العقد (،َوإِْن َأْتَلَفُه خَدِميٌّ ُخريِّ
 ،منبكانل الثَّ  ب البالع  ال 

ْمَضاءِ ) ـفيطالبه  ،أو غريه ،هو البالع كان املتلف   سواء  ، (َوُمَطاَلَبِة اْلـُمْتلِِف ) ، العقد  ض  م  ي  و أي   (،َواْْلِ إذا  ل  ث  م  بال 

 .اتأو بالقيمة إن كان نن القيميَّ  ،روعكالزُّ  ؛اتيَّ ل  ث  م  ـال   نن كان
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َجَرِة َصََلٌح َلـَها)قوله:  ا رة صعب  ما كان صالح الثَّ ملَّ ، (َولَِسائِِر النَّْوِع الَِّذي ِِف اْلُبْسَتانِ ، َوَصََلُح َبْعِض الشَّ

جلميع  صالح   واحدة   وصالح شجرة   ،جرةمر يف تلك الشَّ ميع الثَّ جل صالح   واحدة   شجرة  يف  ثمرة  صالح  فإنَّ 

 .وع يف ذلك الباتانالنَّ 

 ،يف اخلوخ -ه يف تبوكورأيت   ،وهذا نوجوق  -بعض البااتني  ألنَّ  (؛اجلنس) :ومل نقل (،وعالنَّ ) :وقلنا

 ون:ولذلك يقول ،اينوع الثَّ غري النَّ  يكون صالحه يف وقت   نوع   كلُّ  ،انوع   ّش   ع   ي  ن  ن اث  أكثر نتقريب ا عندهم اخلوخ 

نطل   :ام نقولوإنَّ  (،جنس) :لذلك مل نقلو ،اخلوخ أنواع   ألنَّ  ؛أو ثالثة ،شمرين ا؛ا أشمر  نعنا الصاق تقريب   ياتمرُّ 

 ى.خراألجرة شَّ الختتلف عن  تهبعضه شجر فإنَّ  ،وعالنَّ 

َر َأْو )؛ فقال: الحالصَّ  وِّ د  ف عن كيف يكون ب  م املصنِّ بدأ يتكلَّ  ثمَّ  مَّ ََلِح ِِف َثَمِر النَّْخِل َأْن حَتْ َوُبُدو  الصَّ

يعني يكون لون  ،«رَّ فَ ْص تَ  وْ أَ  ،رَّ مَ حَتْ  نْ أَ  َهاُح ََل َص وَ » :قال يف حديث أنس    بيَّ النَّ  حيح أنَّ ا ثبت يف الصَّ ملَّ  ،(َتْصَفرَّ 

د ال  ،أو أصفر ،ا أمحرمر إنَّ التَّ  ألنَّ  ؛رةف  أو الصُّ  ،حمريفيبدأ فيما التَّ  ،اهت   ض   ذهب خ  تف ،أو صفراء   ،مرة محراء  التَّ  ي وج 

 .مريف بعض التَّ  هذا نوجوق   ،غانقة   لكن محرة   ،ذي يبدأ أسوق هو يف القيقة أمحر  مر الَّ والتَّ  غريها،

َه ُحْلًواَوِِف اْلِعنَِب َأْن َيتَ ) :قال  أنَّ  «نقيححاشيته عيل التَّ »يف  -ىيخ نوسالشَّ هو و-ف ذكره املصنِّ ، (َموَّ

 :ا ثَلثة أمور  ا حلوً هً أن يكون العنب متموِّ  ىنعن

 .فيه ال ناء   ،ان قاسي  ون يظمر ناؤه يكأالعنب قبل  ذ  إ   ،ن يظمر ناؤهأ :لاألنر األوَّ 

 ،ه  فإذا ذهبت نرارت   ،ال نا تأكل العنب يصبح نر  أوَّ  بح ناء  يص أن بعد ،ه  أن تذهب نرارت   :ايناألنر الثَّ 

 .اوحلو   ،أصبح ناء   ،احلو   ه  فقد متوَّ  ؛ه  وبدأت حالوت  

 .ه  لون   أن يصفو   :الثاألنر الثَّ 

 .اه حلو  موُّ يف تفاري نعنى التَّ  ،«نقيححواش التَّ »يف  -نؤلف الكتاب أي  -يخ ذكرها الشَّ  هذه ثالثة أنور  

وقد ثبت يف  ،وهي ختتلف ة،مروهذا بنوع الثَّ ، (ِِف َبِقيَِّة الثََّمِر َأْن َيْبُدَو فِيِه الن ْضُج، َوَيطِيَب َأْكُلهُ وَ )قال: 

 ،ام  ل  ك  يطيب أ   أي   ،«يَب طِ تَ »نعنى  ،«يَب طِ ى تَ تَّ َح  ةِ رَ مَ الثَّ  عِ يْ بَ  نْ ى عَ َنَ   بيَّ النَّ  أنَّ » :نن حديث جابر   ني   حيح  الصَّ 

 .ذلكيف  ف واف  الديث  واملصنِّ 

 .«ةَ اهَ عَ الْ  نَ مَ أْ يَ وَ  ،ضَّ يَ بْ ى يَ تَّ َح » :هأنَّ  عمر  ابن  حديثا نن وقد جاء أيض  

ي)قوله:  َطُه اْلـُمْشََتِ  ،ف عن بيع العبدم املصنِّ بدأ يتكلَّ ، (َوَمْن َباَع َعْبًدا َلُه َماٌل، َفَمُلُه لَِبائِِعِه إاِلَّ َأْن َيْشََتِ

 ؛املال للبالع فإنَّ ، (َلُه َماٌل )وكان  ،وسكت (،َمْن َباَع َعْبًدا)إنَّ  :فقال ،ذي لهواملال الَّ  ،يابنن الثِّ  ه  ونا يشمله بيع  

 .لنلك نالكه األوَّ  وهو يف ،عنه ه ننفصل  األصل أنَّ  ألنَّ 
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 .يكون للبالعفاملال  ني   عىل الالت   ،مليكأو ال يملك بالتَّ  ،مليكلعبد يملك بالتَّ ا إنَّ : قلنا وهذا سواء  

ي) :قال َطُه اْلـُمْشََتِ  .عليه يف العقد افمو يكون ننصوص   ط  رت   فإذا اش  ، (إاِلَّ َأْن َيْشََتِ

 ،بعليس نن باب التَّ  ،ذي عند العبدالَّ  (َقْصُدُه اْلـَمَل ) وكان ،العبد بامله ىقد اشرت (َفإِْن َكانَ ) :يقول

وِط الْ ) َط ِعْلُمُه، َوَسائُِر ُُشُ [، (َبْيعِ اْشَُتِ  ؛ويلزم سالر رشوط البيع يف املال ،يلزم أن يعلم كم نقدار نال العبد ]أي 

اابأن يكون نعلون    (.َوإاِلَّ َفََل ) ،وهكذا ،عىل تاليمه ، نقدور 

 :هنا مسألةٌ 

 :فله حالتان ،وله ماٌل  ،امن اشَتى عبًد 

 .اتبع   املال ام أراقوإنَّ  ،العبد اصد  ن يكون قاأ :وىلالالة األ  

 :ننما ؛ر يف أربعة أشياء  ف  ت  غ  ي   ررالغ نعنا أنَّ  وتذكرون نرَّ  ،ر يف األصلف  ت  غ  ا ال ي  ابع نلتَّ يف ار ف  ت  غ  ه ي  إنَّ  :فنقول

 .ننهز حرُّ ن يكون يصعب التَّ أ -

 .ا يف العقدال نقصوق   ،اأن يكون تابع   -

 .له قاعية   أن تكون الاجة   -

 .اا فمن ذلك إذا كان تابع  إذ  

سالر  هط فيرت   ش  في   ،ا يف العقديكون نقصوق   فحينئذ   املشرتي هو املال   د  ص  ا لو كان ق  أنَّ :[ ثَّانيةالالة ال]

 .فكام ذكره املصنِّ  ط،والّشُّ 

نُّ  ل هباتي يتجمَّ الَّ  ،(َوثَِياُب اْلـَجَمِل لِْلَبائِعِ ) :يقول
اف ،عاقة   الق   .ه يف العاقة ال تتبعهألنَّ  ؛تكون للبالع إّنَّ

ي) :قال وختتلف العاقات  ،لعورته تكون ساترة   ،تي يلباما عاقة  الَّ  ،ثياب العاقةا وأنَّ  (،َواْلَعاَدِة لِْلُمْشََتِ

 ة. نع ثياب العاقاع إالَّ ب  هذا العبد ال ي   فإنَّ  ،عليه ف قال  ر  الع   ألنَّ  ؛ا تكون للمشرتيس فإّنَّ ب  ل  فيام ي  

اإلبل  فإنَّ  ،واليوان ،والغنم ،الكم عن اإلبل ه ننبدال   نكرووبعض العلامء يذ ،ا املصنف ذكر العبدطبع  

،كثوب  ؛قد يكون عليما لباس   ل  ال  نا جرت العاقة بأن يكون  :نفس الكم ،وغريها ،ج  أو س    ،وغريها ال ـج 

 . فالوإالَّ  ،به فمو له صال  نتَّ 

 .الحوالعمل الصَّ  ،افعاجلميع العلم النَّ  أن يرزق سأل اهلل أ

 .وصحبه أمجعني ،وعىل آله ،د  حممَّ  سيِّدنام وبارك عىل  اهلل وسلَّ وصىلَّ 


